ENCONTRO NACIONAL
DA RESISTÊNCIA E
LUTA PELO SUAS
4 e 5 de dezembro de 2017

SEGUIMOS JUNTAS/OS EM
DEFESA DO SISTEMA ÚNICO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Local: Faculdade IESB

SGAN 609 Asa Norte - Brasília/DF

ORGANIZAR, LUTAR E RESISTIR
Com o objetivo de unificar e organizar nossas forças em defesa do SUAS, a
Frente Nacional em defesa do SUAS e da Seguridade Social está
articulando um Encontro em Brasília, nos dias 04 e 05/12/2017,
antecedendo a XII Conferência Nacional de Assistência Social: o Encontro
Nacional da Resistência e Luta pelo SUAS.
A pauta principal prevê debates sobre: o aprofundamento dos eixos da
Conferência; a construção de estratégias de resistência e luta; a articulação
das instâncias nacionais e regionais para o fortalecimento político e a
construção de uma Agenda para 2018; a proposta de PEC que vincula
recursos para a Assistência Social; e outras estratégias de luta em defesa do
SUAS.
A dinâmica deverá valorizar a participação de diferentes atores de todas as
regiões brasileiras para debaterem de forma propositiva, estratégias para a
sustentação deste sistema público construído democraticamente e presente
em todo o território nacional.
Estimamos a presença de aproximadamente 200 participantes. E por isso, a
importância das referências políticas nos estados, no sentido de mobilizar as
pessoas, com a perspectiva de desencadear um movimento cada vez mais
ampliado e de articulação continuada.
Quanto à infraestrutura, o deslocamento, hospedagem e alimentação, serão
de responsabilidade de cada participante, mas solicitamos que confirmem
com o Luis Carvalhal no email abaixo. Vamos assegurar um espaço
adequado com a infraestrutura necessária ao nosso Encontro.
Informamos os contatos para mais informações e para o envio
dos nomes já confirmados:
Luis Carvalhal: luisgdcarvalhal@gmail.com
Márcia Lopes: marciahclopes@gmail.com
Léa Braga: leabraga@hotmail.com
Vamos fortalecer a luta nacional em defesa do SUAS, da Seguridade Social,
pela democracia!
Temos mais de 200 entidades, movimentos sociais, fóruns e frentes. Filie
sua organização pelo email: frentenacionalemdefesadosuas@gmail.com

